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Zaopatrzenie w wodę do picia ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje
szereg  zagadnień  z  zakresu:  środowiska,  eksploatacji  infrastruktury
wodociągowej, wysokosprawnych procesów technologicznych uzdatniania
wody,  optymalizacji  i  modelowania  hydraulicznego  i  jakościowego
podsystemu dystrybucji,  automatyzacji,  zarządzania czy zdrowia.  Zatem
zapewnienie  bezpiecznej  wody do picia  w kranie  u konsumentów oraz
ograniczanie  zużycia  wody  i  energii  wymaga  nie  tylko  przestrzegania
przepisów prawnych, ale także przestrzegania standardów i zasad dobrej
praktyki. Celem ankiety jest zebranie jak najwięcej informacji dotyczących
zaopatrzenia w wodę ludności na terenie Polski, rozpoznania problemów
związanych z eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę i uwarunkowań
skutecznego  wdrożenia  zarządzania  ryzykiem,  którego  celem  jest
racjonalne  podejmowanie  działań  prewencyjnych  i  minimalizowanie
skutków  zaistniałych  zdarzeń  i  sytuacji  niebezpiecznych.  Integralnym
elementem  badań  ankietowych  jest  oszacowanie  niezbędnych  potrzeb,
gwarantujących osiągnięcie celów nowej dyrektywy z dnia 16.12.2020 r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opublikowanej
pod numerem 2020/2184 (przedtem jako 2017/0332 (COD)). Pozyskane
informacje zostaną wykorzystane do przygotowania projektu "Programu
Inwestycyjnego dotyczącego poprawy jakości  i  ograniczenia  strat  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi". Polska ma szanse na pozyskanie
wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021-2027 na dostosowanie
do  nowych  wymagań  dyrektywy,  o  ile  niezbędne  potrzeby  zostaną
przedstawione  w  Programie  Inwestycyjnym,  przekazanym  do  Komisji
Europejskiej.  Zwracamy się  do Państwa,  Ekspertów w procesie  dostaw
wody, z prośbą o udzielanie merytorycznych odpowiedzi, przedstawienie
swoich opinii, oczekiwań oraz o wskazanie potrzeb sektora nie tylko w
zakresie  niezbędnych  inwestycji  technicznych,  ale  także  w  zakresie
prawnym, systemu kontroli, komunikacji, kształcenia i dokształcania, czy
też konieczności wsparcia eksperckiego.
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Lokalizacja

1. Proszę wybrać województwo

 dolnośląskie  kujawsko-pomorskie  lubelskie  lubuskie
 łódzkie  małopolskie  mazowieckie  opolskie
 podkarpackie  podlaskie  pomorskie  śląskie
 świętokrzyskie  warmińsko-mazurskie  wielkopolskie  zachodniopomorskie

2. Proszę wpisać nazwę gminy (Proszę o wpisanie samej nazwy np. Chojnice)

3. Proszę wpisać kod TERYT gminy (kod TERYT najłatwiej znaleźć wpisując w
przeglądarce: teryt gminy)

Obszary działań

Objaśnienia do obszarów działań
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OBSZAR ZASILANIA - obejmuje działania zwiększające odporność systemów wodociągowych na zmiany
klimatu powodujące powodzie i susze, a także odporność na oddziaływanie antropogeniczne
(rolnictwo, przemysł, transport, gospodarka komunalna, rekreacja) na pogorszenie jakości lub braki wody,
na zmiany dostępnych zasobów dyspozycyjnych. Ten obszar działań ma również na celu skuteczną
ochronę wody pobieranej do zaopatrzenia ludności (strefy i obszary ochronne)                                           
POBÓR WÓD – UJĘCIA - obejmuje wszelkie działania w obszarze punktów poboru wody, w szczególności
budowę, renowację i ochronę ujęć i studni                                          
UZDATNIANIE WODY - obejmuje działania mające na celu poprawę stanu technicznego obiektów,
technologii, monitorowania operacyjnego, skuteczności procesów technologicznych i ich efektywności,
minimalizowania ilości wody technologicznej i energochłonności                                 
MAGAZYNOWANIE WODY - obejmuje działania w zakresie poprawy stanu technicznego i sanitarnego
obiektów służących do magazynowania wody, a także ich bezpieczeństwa fizycznego.                              
        
SIEĆ DYSTRYBUCJI - obejmuje działania mające na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury
sieciowej - budowa i modernizacja, monitorowanie (monitoring hydrauliczny i jakościowy) i
modelowanie procesów, minimalizowanie problemów związanych z wtórnym zanieczyszczeniem wody,
 zapewnienie publicznie dostępnych punktów poboru wody (studnie, źródełka)                                       
INFRASTRUKTURA IT - obejmuje działania umożliwiające tworzenie baz danych, monitorowanie i
modelowanie systemów zaopatrzenia w wodę, informowanie i komunikację z interesariuszami, w tym z
klientami (np. telemetria, e-usługi)
OCHRONA FIZYCZNA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - obejmuje działania usprawniające funkcjonowanie
systemów kontroli dostępu, ochrony mienia, jak również przygotowanie planów ciągłości działania,
planów zarządzania kryzysowego                                   
ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ - obejmuje działania w zakresie ograniczania zużycia wody, np. ponowne
wykorzystanie wody w procesie technologicznym, zmniejszenie strat wody; obejmuje także działania na
rzecz zmniejszenia zużycia energii, stosowania odnawialnych źródeł energii                      
WIEDZA - obejmuje działania w zakresie edukacji, rozwoju kompetencji i certyfikacji osób
uczestniczących w procesie zaopatrzenia w wodę (pracowników gmin, dostawców wody, organów
nadzorujących, administratorów budynków priorytetowych itd.), a także działania oświatowe kierowane
do pozostałych grup – dzieci i młodzieży, osób starszych itp.                                            
MONITOROWANIE JAKOŚCI WODY I CHORÓB WODOZALEŻNYCH - obejmuje działania w zakresie
monitorowania jakości wody, w tym obowiązkowego monitorowania mętności wody, a także badania
nowych parametrów. Są to działania związane z wyposażeniem w sprzęt, akredytacją, certyfikacją,
badaniami biegłości, tworzeniem baz danych i systemów informatycznych, w tym rejestru epidemii i
osób chorych na choroby wodozależne (w szczególności legioneloza), powołaniem krajowego
laboratorium referencyjnego                                  
SYSTEMY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM - obejmuje działania prowadzące do wdrożenia tych systemów,
np. Planów Bezpieczeństwa Wody. Jest to wsparcie merytoryczne, organizacyjne i
finansowe.                                        
KRAJOWA BAZA DANYCH - są to działania w obszarze monitorowania incydentów, jakości wody,
dostępności wody i budowy bazy dla dostawców wody, laboratoriów, organów kontrolnych i
konsumentów (różnymi poziomami dostępności)
DOSTĘP DO WODY - obejmuje wszelkie działania organizacyjne i techniczne poprawiające dostęp do
wody w tym wsparcie z powodów socjalnych – dofinansowanie, specjalne taryfy socjalne itp.
WEWNĘTRZNE SYSTEMY WODOCIĄGOWE (przyłącza i instalacje) - obejmuje działania
usprawniające pracę systemów rozprowadzających  wodę w budynkach, w szczególności tzw.
obiektach priorytetowych obsługujących większą liczbę ludzi.
 
Zastosowane skróty:
SZW – system zaopatrzenia w wodę

Proszę ocenić jak bardzo:
- wsparcie finansowe
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne
- zmiany legislacyjne,
jest potrzebne do zrealizowania wymienionych po lewej stronie obszarów działań (zdefiniowanych
powyżej).
1 punkt – dane wsparcie niepotrzebne, 5 punktów – dane wsparcie kluczowe i silnie potrzebne
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4. Obszar działań

Konieczne wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne - transfer
wiedzy (wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Uwagi

OBSZAR
ZASILANI
A
POBÓR
WÓD –
UJĘCIA
UZDATNI
ANIE
WODY
MAGAZY
NOWANIE
WODY
SIEĆ
DYSTRYB
UCJI

4.1. Obszar działań

Konieczne wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Uwagi

INFRASTRU
KTURA IT
OCHRONA
FIZYCZNA I
CYBERBEZPI
ECZEŃSTWO
ZASOBOOSZ
CZĘDNOŚĆ
WIEDZA

MONITORO
WANIE
JAKOŚCI
WODY I
CHORÓB
WODOZALEŻ
NYCH

4.2. Obszar działań
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Konieczne wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Uwagi

SYSTEMY
ZARZĄDZAN
IA
RYZYKIEM
KRAJOWA
BAZA
DANYCH
DOSTĘP DO
WODY
WEWNĘTRZ
NE
SYSTEMY
WODOCIĄG
OWE
(przyłącza i
instalacje)

Objaśnienia do pytania - Proszę uszeregować poszczególne obszary działań wg
istotności realizacji

Proszę przesunąć na miejsce 1 obszar, który Pana/Pani zdaniem powinien zostać priorytetowo objęty
inwestycjami. Z kolei miejsce ostatnie (14) jest dla obszaru, w którym inwestycje są najmniej
potrzebne i najmniej istotne dla zapewnienia dostępnej, przystępnej cenowo i bezpiecznej wody do
picia.
Jeśli nie pamięta Pan(i), co dokładnie obejmują wymienione obszary, proszę przeczytać opis
znajdujący się powyżej.

5. Proszę uszeregować poszczególne obszary działań wg istotności realizacji od
najważniejszej (1 - najwyżej, 14 - najniżej)

SYSTEMY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ▼

Grupa potrzeb inwestycyjnych

Objaśnienia
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Proszę ocenić, jak bardzo:
- wsparcie finansowe
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne
- zmiany legislacyjne,
jest potrzebne do zrealizowania wymienionych po lewej stronie potrzeb inwestycyjnych.
1 punkt – dane wsparcie niepotrzebne, 5 punktów – dane wsparcie kluczowe i silnie potrzebne.

6. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu w obszarach zasobowych dla
punktów poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności

Konieczne
wsparcie
finansowe
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne
wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone
obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Ekspertyzy i analizy
planów i strategii
gospodarowania
wodami i
zagospodarowania
przestrzennego w
celu zapewnienia
wody pitnej dla
mieszkańców
Budowa lub
modernizacja
zbiorników
gromadzących wodę,
mogących stanowić
rezerwę na wypadek
suszy (osadniki
wstępne, zbiorniki
wody czystej)
Budowa lub
modernizacja
zbiorników
gromadzących wodę
na wypadek powodzi
oraz systemów
zabezpieczających
ujęcia wody przed
zalaniem

7. Poprawa ochrony ujęć wody na potrzeby zaopatrzenia ludności (strefy
ochronne)

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki
i odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?
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Wsparcie w
zakresie
wyznaczania
stref ochronnych
ujęć,
przygotowywani
a i aktualizacji
dokumentacji
hydrogeologiczn
ych i
hydrologicznych
Wsparcie w
zakresie
wykonania,
przeglądów i
aktualizowania
analizy ryzyka
Likwidacja
nieczynnych
studni

8. Zapewnienie rezerw produkcyjnych wody na wypadek wystąpienia incydentów

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Budowa i
modernizac
je
systemów
przerzutu
wody,
zbiorników
retencyjnyc
h
Budowa lub
rozbudowa
ujęć
Budowa
zbiorników
buforowych

9. Poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej

Konieczne
wsparcie
finansowe
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne
wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone
obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?
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Budowa i
modernizacja ujęć
wody wraz ze
zbiornikami
magazynującymi
Budowa i
modernizacja
Stacji Uzdatniania
Wody wraz ze
zbiornikami
magazynującymi
Budowa i
modernizacja sieci
wodociągowych
wraz ze
zbiornikami
magazynującymi i
niezbędnym
wyposażeniem, w
tym zewnętrzne
punkty poboru
wody

10. Poprawa monitorowania jakości wody z uwzględnieniem badań nowych
parametrów

Konieczne
wsparcie
finansowe
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne
wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone
obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Zakupy i remonty
sprzętu
laboratoryjnego
Organizacja i
wykonanie badań
przesiewowych w
zakresie nowych
parametrów
Organizacja i
wyposażenie
krajowego
laboratorium
referencyjnego dla
wody
wykorzystywanej
do zaopatrzenia
ludności
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Wsparcie budowy
europejskiego
systemu nadzoru
nad materiałami i
chemikaliami
przeznaczonymi do
kontaktu z wodą

11. Działania wspierające ograniczanie zużycia zasobów wody i energii

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Działania
inwestycyjn
e
ograniczając
e
energochłon
ność
Wykorzysta
nie
odnawialnyc
h źródeł
energii
Działania
inwestycyjn
e
ograniczając
e zużycie
wody

12. Poprawa bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Budowa,
modernizacja i
wyposażenie
systemów
zabezpieczenia
fizycznego -
monitoring
wizyjny
obiektów,
sygnalizatory
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Rozwój i
zabezpieczenia
sieci i sprzętu
IT
(cyberbezpiecz
eństwo)

13. Poprawa poziomu wiedzy wszystkich interesariuszy

Konieczne
wsparcie
finansowe
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne
wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone
obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Szkolenia i
certyfikacja
pracowników
dostawców wody i
organów
nadzorujących
Wsparcie edukacji
na poziomie
kompetencji
zawodowych
Działania edukacyjne
wspierające wiedzę o
wodzie dla różnych
grup – konsumenci,
dzieci i młodzież,
studenci,
administratorzy
obiektów
priorytetowych
Działania
wspierające poprawę
komunikacji z
odbiorcami usług i
przekazywania
informacji z
wykorzystaniem
nowoczesnych
narzędzi
informatycznych

14. Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania SZW

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?
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Działania
wdrażając
e systemy
monitorow
ania,
modelowa
nia,
zarządzani
a (w tym
ryzykiem)

15. Wsparcie eksperckie, sprzęt i urządzenia określone jako niezbędne środki
bezpieczeństwa (kontroli)

Konieczne
wsparcie
finansowe (wpisz:
1-5 pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne -
transfer wiedzy
(wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

Inne działania,
Jakie?

Wsparcie
eksperckie,
sprzęt i
urządzenia
określone
jako
niezbędne
środki
bezpieczeń
stwa
(kontroli)

16. Inne projekty inwestycyjne niewymienione powyżej

Konieczne wsparcie
finansowe (wpisz: 1-5
pkt)

Konieczne wsparcie
organizacyjne i
merytoryczne - transfer
wiedzy (wpisz: 1-5 pkt)

Konieczne zmiany
legislacyjne, jasno
określone obowiązki i
odpowiedzialności
(wpisz: 1-5 pkt)

UWAGI

Inne 1,
jakie?
(nazwę
wpisz w
polu
UWAGI
)
Inne 2

Inne 3

Inne 4

Inne 5

17. Jakie działania Pana/Pani zdaniem są najważniejsze po to, aby osiągnąć cele
dyrektywy 2020/2184?
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Tekst w stopce ankiety
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Kliknij Zapisz i Przejdź dalej aby zakończyć ankietę. Zapisanie ankiety uniemożliwia późniejsze
zmiany.



Tekst widoczny na ostatniej stronie po wypełnieniu ankiety
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Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Państwa opinie są istotne – Zadbajmy o przyszłość polskiej kranówki


